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DELEGATIONSORDNING

Delegationsordning
Förutsättningar och lagar vid delegation
Bygg- och miljönämnden kan enligt 6 kap 33 § i kommunallagen (KL) delegera sin
beslutanderätt till ett utskott eller till en anställd i kommunen. Det är vanligt att delegation
av beslutanderätten avser vissa ärendegrupper. Det är även möjligt att delegera
beslutanderätten i ett enskilt ärende.
Syftet med delegerad beslutanderätt är att:
Avlasta nämndens så kallade rutinärenden och ärenden av mindre vikt. Med
rutinärenden menas även ärenden där det är fråga om en direkt tillämpning av riktlinjer
som nämnden har fastställt.
Delegationen skapar utrymme för en mer omfattande behandling av betydelsefulla och
principiella ärenden och möjliggör en effektivare förvaltning genom att beslutsvägarna
blir kortare och handläggningstiden snabbare.
Delegationen är en möjlighet för tjänstemannen att fatta beslut, inte en skyldighet.
Delegationsförbud enligt 6 kap 34 § i KL gäller enligt följande:
Ärenden som avser verksamhetens mål, inriktning, omfattning eller kvalitet.
Framställningar eller yttranden till fullmäktige liksom yttranden med anledning av att
beslut av nämnden i dess helhet eller av fullmäktige överklagats.
Ärenden som rör myndighetsutövning mot enskilda om det är av principiell beskaffenhet
eller annars av större vikt.
Ärenden som väckts genom medborgarförslag och som överlåtits till nämnden, och
Vissa ärenden som anges i särskilda föreskrifter
Vid sidan av delegeringsförbuden i 6 kap 34 § KL framgår av 6 kap 25 § punkt 3 att en
förtroendevald eller en tjänsteman är jävig om ärendet rör tillsyn över sådan kommunal
verksamhet som han själv är knuten till.
Beslut som fattas med stöd av 6 kap 33 § KL ska enligt 6 kap 35 § KL anmälas till nämnden
vid nästkommande sammanträde.
Enligt 6 kap 36 § i KL äger nämnden rätt att uppdra åt ordföranden eller en annan ledamot
som nämnden har utsett att besluta på nämndens vägnar i ärenden som är så brådskande, att
nämndens avgörande inte kan avvaktas.
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Förtydligande av delegater
Administratör

Administratör

Avdelningschef

Bygg- och miljöchef

Bn insp

Byggnadsinspektör

Mh Insp

Miljö- och hälsoskyddsinspektör

Planing

Planingenjör

Stadsark

Stadsarkitekt

Trafikhandl

Trafikhandläggare

Berörd delegat

Avdelningschef
Bn insp
Mh insp
Planing
Stadsark
Trafikhandläggare

Ordförande

Ordförande i nämnden

Första vice ordförande
Andra vice ordförande

Första vice ordförande
i nämnden
Andra vice ordförande
i nämnden

6

DELEGATIONSORDNING

Delegat

Ersättare

Pröva begäran av enskild om att lämna ut allmän
handling (tryckfrihetsförordning).

Administratör

Berörd delegat

Omprövning av avslagsbeslut gällande utlämning av
offentlig handling (15 kap 5 § sekretesslagen).

Avdelningschef

Avvisa för sent inkommen överklagan. (24 §
förvaltningslagen).

Berörd delegat

Rättelse av skrivfel och liknande (26 §
förvaltningslagen).

Administratör

Omprövning av beslut, helt eller delvis, vid uppenbara
fel. (27 § förvaltningslagen).

Berörd delegat

Besluta att avge yttrande till högre instans med
anledning av överklagande av delegationsbeslut.

Berörd delegat

Delegat får inte yttra sig i ärenden som är av principiell
art eller av större ekonomisk betydelse.

Berörd delegat

Besluta i ärenden som är så brådskande att nämndens
avgörande inte kan avvaktas (6 kap 36 §
kommunallagen).

Ordförande

Besluta att lämna klagomål utan åtgärd

Berörd delegat

Anföra och fullfölja besvär, företräda samt utse ombud
och föra nämndens talan inför domstolar eller
myndighet

Berörd delegat

Allmänt

Berörd delegat

Första vice
Ordförande
Andra vice
ordförande
Avdelningschef

Beslut eller domar som innebär ändring av nämndens beslut får endast överklagas av
nämnden.
Delegeringen ger rätt att avslå en framställning, anmälan eller ansökan, om inte annat
uttryckligen anges i denna delegationsordning
Delegationsrätten överföres till nämndens ordförande, första vice ordförande, andra vice
ordförande och respektive ställföreträdande tjänsteman vid ordinarie befattningshavares
frånvaro.
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Delegat

Ersättare

Miljöbalken
Miljökonsekvensbeskrivningar och annat beslutsunderlag
Yttranden
Avge yttrande till verksamhetsutövare inför eller i
samrådsskedet om miljökonsekvensbeskrivning (6 kap
4 § miljöbalken)

Mh insp

Avdelningschef

1. Avge yttrande till länsstyrelsen i fråga om en
verksamhet eller åtgärd kan antas medföra betydande
miljöpåverkan (6 kap 5 § andra stycket miljöbalken).

Mh insp

Avdelningschef

3. Avge yttrande över miljökonsekvensbeskrivning som
inte kungörs tillsammans med ansökan i ett mål eller
ärende (6 kap 8 § miljöbalken)
(Anm. Denna punkt avser yttranden som i
förekommande fall bara avges över MKB:n).

Mh insp

Avdelningschef

1. Besluta i ärende om tillstånd att inrätta
avloppsanordning med ansluten vattentoalett (13 §
första stycket förordning (1998:899) om miljöfarlig
verksamhet och hälsoskydd).

Mh insp

Avdelningschef

2. Besluta i ärende om tillstånd att ansluta vattentoalett
till befintlig avloppsanordning (13 § andra stycket
förordning (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och
hälsoskydd).

Mh insp

Avdelningschef

3. Besluta i ärende om tillstånd att inrätta annan
avloppsanordning än till vilken vattentoalett är ansluten
inom vissa delar av kommunen (13 § tredje stycket
förordning (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och
hälsoskydd).

Mh insp

Avdelningschef

4. Besluta i ärende om tillstånd att inrätta
värmepumpsanläggning för utvinning av värme ur
mark, ytvatten eller grundvatten (17 § förordning
(1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd).

Mh insp

Avdelningschef

Miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd
Tillstånds/dispensbeslut
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Delegat

Ersättare

5. Besluta i ärende om tillstånd att inom område med
detaljplan eller områdesbestämmelser hålla:
nötkreatur, häst, get, får eller svin; pälsdjur eller
fjäderfä som inte är sällskapsdjur; eller orm.
(2 § lokala hälsoskyddsföreskrifter för Krokoms
kommun).

Mh insp

Avdelningschef

6. Besluta i ärende om tillstånd eller dispens att sprida
naturlig gödsel, slam eller annan orenlighet inom
område med detaljplan eller intill sådant område. (3 §
lokala hälsoskyddsföreskrifter för Krokoms kommun)

Mh insp

Avdelningschef

Besluta om undantag från bestämmelser om försiktighetsmått vid spridning av gödsel. (36 § Statens
jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 2004:62) om
miljöhänsyn i jordbruket vad avser växtnäring)

Mh insp

Avdelningschef

Mh insp

Avdelningschef

8. Besluta i tillsynsärende om åtgärder för bekämpning
av ohyra och andra skadedjur (jfr. 9 kap 9 §
miljöbalken).

Mh insp

Avdelningschef

9. Besluta om föreläggande eller förbud i
tillsynsärenden angående avloppsanordningar
dimensionerade för högst 200 personekvivalenter (jfr. 9
kap 7 § miljöbalken och 12-16 §§ förordning
(1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd).

Mh insp

Avdelningschef

10. Besluta i tillsynsärenden angående värmepumpar
(jfr. 17 § förordningen om miljöfarlig verksamhet och
hälsoskydd).

Mh insp

Avdelningschef

11. Besluta i tillsynsärenden angående miljöfarlig
verksamhet som i miljöprövningsförordningen
(2013:251) har beteckningen C, samt miljöfarlig
verksamhet i övrigt (26 kap 9 § miljöbalk (1998:808))

Mh insp

Avdelningschef

13. Besluta att ålägga tidigare ägare eller
nyttjanderättshavare att lämna uppgift om ny ägares
eller nyttjanderättshavares namn och adress (26 kap 13
§ miljöbalken).

Mh insp

Avdelningschef

7. Rätt att beslut om tillstånd/dispens i en viss
ärendegrupp omfattar också rätt att:
7.1. Besluta på ansökan av tillståndshavaren upphäva
eller ändra bestämmelser och villkor i ett
tillståndsbeslut (24 kap 8 § miljöbalken).
Tillsynsärenden
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Delegat

Ersättare

Mh insp

Avdelningschef

15. Besluta att begära att den som bedriver verksamhet Mh insp
som kan befaras medföra olägenhet för människors
hälsa eller påverka miljön skall lämna förslag till
kontrollprogram eller förbättrande åtgärder (26 kap 19 §
tredje stycket miljöbalken).

Avdelningschef

17. Besluta att förelägga den som bedriver verksamhet
eller vidtar åtgärd att lämna de uppgifter och handlingar
som behövs för tillsynen (26 kap 21 § miljöbalken).

Mh insp

Avdelningschef

18. Besluta att förelägga den som bedriver verksamhet
eller vidtar åtgärd eller som upplåter byggnad för
bostäder eller allmänt ändamål att utföra sådana
undersökningar av verksamheten och dess verkningar
som behövs för tillsyn (26 kap 22 § första stycket första
och andra meningen miljöbalken).

Mh insp

Avdelningschef

19. Besluta att föreskriva att undersökning av
verksamhet och dess verkningar i stället skall utföras av
någon annan och att utse någon att göra sådan
undersökning (26 kap 22 § första stycket tredje
meningen miljöbalken), om kostnaden för
undersökningen inte överstiger 25 000 Kr.

Mh insp

Avdelningschef

20. Besluta att förena beslut om undersökning med
förbud att överlåta berörd fastighet eller egendom till
dess undersökningen är slutförd (26 kap 22 § tredje
stycket miljöbalken).

Mh insp

Avdelningschef

21. Besluta att meddela förbud vid vite att rubba eller
skada mätapparat eller liknande utrustning som behöver
sättas ut vid undersökningar (28 kap 1 och 5 §§
miljöbalken).

Mh insp

Avdelningschef

22. Besluta att förena förelägganden eller förbud med
vite om högst 25 000 Kr i varje enskilt ärende eller
löpande vite om högst 25 000 Kr/överträdelse eller 25
000 Kr/månad som föreläggandet inte åtlytts etc.

Mh insp

Avdelningschef

24. Besluta om förelägganden och förbud med vite eller
förordna om rättelse på den ansvariges bekostnad att
gälla omedelbart även om beslutet överklagas samt att
ansöka om verkställighet eller särskild handräckning
enligt 26 kap 17 § miljöbalken.

Mh insp

Avdelningschef

25. Besluta i andra tillsynsärenden angående
hälsoskyddet (26 kap 9 § miljöbalk (1998:808).

Mh insp

Avdelningschef

14. Besluta att sända föreläggande eller förbud, som
meddelats mot någon i egenskap av ägare till fastighet
m m till inskrivningsmyndigheten för anteckning i
inskrivningsregistret (26 kap 15 § miljöbalken).
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Delegat

Ersättare

26. Avge yttrande till miljödomstol eller länsstyrelse i
den s k kompletterings-remissen vid prövning av
ansökan om tillstånd till miljöfarlig verksamhet.

Mh insp

Avdelningschef

27. Avge yttrande till länsstyrelsen i anmälningsärende
angående mindre ändring av tillståndspliktig miljöfarlig
verksamhet (5 § andra stycket samt 21, 22 och 26 §§
förordningen om miljöfarlig verksamhet och
hälsoskydd).

Mh insp

Avdelningschef

28. Avge yttrande till polismyndighet i ärenden
angående tillstånd enligt bostadsförordningen.

Mh insp

Avdelningschef

30. Avge yttrande till polismyndighet angående ärenden
om tillfälliga festplatser, motortävlingar, lägerplatser
eller dyligt.

Mh insp

Avdelningschef

31. Avge yttrande till polismyndighet i ärende om
tillstånd till hotell- och pensionatrörelse.

Mh insp

Avdelningschef

1. Besluta i tillsynsärende angående vidtagande av
åtgärder inom förorenade områden som avses i 10 kap
miljöbalken (jfr. 28 § förordning (1998:899) om
miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd).

Mh insp

Avdelningschef

2. Besluta i tillsynsärende om vidtagande av åtgärder
inom miljöriskområde (jfr 10 kap 12 § miljöbalken).

Mh insp

Avdelningschef

3. Besluta i illsynsärende om ansvar för
Mh insp
verksamhetsutövare eller den som annars är ansvarig för
efterbehandling att utreda föroreningar (10 kap 8 §
första stycket miljöbalken).

Avdelningschef

4. Besluta i tillsynsärende om ansvar för
verksamhetsutövare eller den som annars är
efterbehandlingsansvarig att utföra och bekosta
efterbehandlingsåtgärder (10 kap 2-4 §§ miljöbalken).

Mh insp

Avdelningschef

Mh insp

Avdelningschef

Yttranden m m

Förorenade områden
Tillsynsärenden

Yttranden m m
5. Avge yttrande till länsstyrelsen om samråd avseende
förklaring av område som miljöriskområde (3 §
förordning (1998:930) om miljöriskområden).
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Delegat

Ersättare

1. Avge yttrande till mark- och miljödomstol i ärende
angående tillstånd till vattenverksamhet.

Mh insp

Avdelningschef

2. Avge yttrande till länsstyrelsen i ärende angående
tillstånd till markavvattning.

Mh insp

Avdelningschef

3. Avge yttranden till länsstyrelsen i ärende om dispens
för djurhållning och gödselhantering (9 § förordning
(1998:915) om miljöhänsyn i jordbruket.

Mh insp

Avdelningschef

4.Avge yttrande till länsstyrelsen i ärende angående
anmälan för samråd för verksamhet/åtgärd som
väsentligt kan komma att ändra eller skada naturmiljön
(12 kap 6 § miljöbalken).

Mh insp

Avdelningschef

Vattenverksamhet
Yttranden

Täkter, jordbruksmark m m
Yttranden

Kemiska produkter och biotekniska organismer
Tillsynsärenden
1. Besluta i ärende om tillstånd att yrkesmässigt
använda växtskyddsmedel inom vattenskyddsområde (6
kap 1 § NFS 2015:2).

Mh insp

Avdelningschef

Besluta om dispens från förbudet att använda
växtskyddsmedel på ängs- eller betesmark som inte är
lämplig att plöja men som kan användas till slåtter eller
bete. (2 kap 39 § förordning (2014:425) om
bekämpningsmedel)

Mh insp

Avdelningschef

Besluta i ärende om tillstånd att yrkesmässigt använda
växtskyddsmedel enligt 2 kap 40 § förordning
(2014:425) om bekämpningsmedel.

Mh insp

Avdelningschef

Besluta i ärende om anmälan om yrkesmässig
användning av växtskyddsmedel enligt 2 kap 41 §
förordning (2014:425) om bekämpningsmedel

Mh insp

Avdelningschef

3. Besluta i tillsynsärende om skydd mot mark- och
Mh insp
vattenförorening vid lagring av brandfarliga vätskor (jfr.
8 kap 1 § NFS 2003:24).

Avdelningschef

12

DELEGATIONSORDNING

Delegat

Ersättare

Mh insp

Avdelningschef

5. Besluta i tillsynsärenden angående kemiska produkter Mh insp
och biotekniska organismer i övrigt.

Avdelningschef

4. Besluta i tillsynsärende om anläggningar som
innehåller HCFC, halogener och HFC.

Yttranden
6. Avge yttranden till Kemikalieinspektionen i
tillståndsärenden och övriga ärenden där yttrande
begärs avseende kemiska produkter eller biotekniska
organismer.

Mh insp

Avdelningschef

1. Besluta i ärende om dispens/tillstånd att själv
återvinna och bortskaffa avfall (15 kap 18 § tredje och
fjärde styckena miljöbalken).

Mh insp

Avdelningschef

2. Besluta om dispens eller undantag i övrigt från
bestämmelserna i renhållningsordningen. (30 och 31 §
Renhållningsordningens lokala föreskrifter för
avfallshantering)

Mh insp

Avdelningschef

3. Besluta i ärende om anmälan om eget
omhändertagande av förmultningsbart köksavfall
och/eller latrin (32 § Renhållningsordningens lokala
föreskrifter för avfallshantering)

Mh insp

Avdelningschef

4. Besluta i tillsynsärende om hushållsavfall.
Industriavfall, farligt avfall, producentansvar,
nedskräpning eller hanteringa av avfall i övrigt.

Mh insp

Avdelningschef

5. Begära uppgifter av den som i yrkesmässig
verksamhet ger upphov till eller omhändertar annat
avfall än hushållsavfall (74 § avfallsförordning
(2011:927) och meddela föreläggande med vite om
sådan uppgiftsskyldighet.

Mh insp

Avdelningschef

7. Vid nedskräpning att förelägga den som är ansvarig
för nedskräpning eller markägaren att iordningställa
platsen samt vidta erforderliga förebyggande åtgärder
(15 kap 30 § miljöbalken).

Mh insp

Avdelningschef

Avfall och producentansvar
Tillstånds/dispensbeslut

Tillsynsärenden
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Delegat

Ersättare

8. Avge yttrande till länsstyrelsen i ärenden om tillstånd
till yrkesmässig transport av avfall (Avfallsförordning
(2011:927)).

Mh insp

Avdelningschef

9. Avge yttrande till länsstyrelsen i ärende om särskilt
tillstånd till transport av eller mellanlagring, återvinning
eller bortskaffande av farligt avfall (Avfallsförordning
(2011:927)).

Mh insp

Avdelningschef

Yttranden
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Delegat

Ersättare

Lagen (2006:805) om foder och animaliska biprodukter
1. Meddela föreläggande och förbud (23 §)

Mh insp

Avdelningschef

2. Meddela föreläggande och förbud vid vite (24 §)

Mh insp

Avdelningschef

3. Särskilda ingripanden (omhändertagande och
destruktion). (25 §)

Mh insp

Avdelningschef

4. Rättelse (26 §)

Mh insp

Avdelningschef

1. Besluta att debitera avgift enligt kommunens taxa för
prövning och tillsyn enligt miljöbalken (27 kap 1 §
miljöbalken).

Mh insp

Avdelningschef

2. Besluta att sätta ned eller efterskänka avgift enligt
kommunens taxa för prövning och tillsyn enligt
miljöbalken.

Mh insp

Avdelningschef

3. Besluta om att för varje kalenderår (avgiftsår) höja
den fastställda timavgiften i enlighet med 27 § i Taxa
inom miljöbalkens område

Avdelningschef

5. Besluta om omedelbar verkställighet (33 §)

Avgifter för prövning och tillsyn miljöbalken

Sanktioner m m
1. Besluta att begära hjälp av polismyndigheten för att
få tillträde till fastigheter, byggnader, andra
anläggningar samt transportmedel och att där utföra
undersökningar och andra åtgärder (28 kap 1 och 8 §§
miljöbalken; jfr. 31 kap 10 § miljöbalken).

Mh insp

Avdelningschef

2. Besluta om miljösanktionsavgifter (30 kap 3 §
miljöbalken och förordningen (2012:259) om
miljösanktionsavgifter) som inte överstiger 25 000 kr.

Mh insp

Avdelningschef
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Ersättare

Livsmedel
Frågor om godkännande och registrering av livsmedelsanläggning m.m.
1. Beslut om fastställande av samt frekvensen av
normal- respektive utvidgad-provtagningspunkter
kontroll av dricksvatten. 11 § dricksvattenföreskrifterna
LIVSFS 2005:10.

Mh insp

Avdelningschef

2. Beslut i ärende om registrering av
livsmedelsanläggning. Art. 31.1 a) och b) i EGförordning 882/2004 samt artikel 6.2 i EG-förordning
852/2004, 23 § livsmedelsförordningen.

Mh insp

Avdelningschef

3. Beslut i ärende om godkännande av
livsmedelsanläggning, Art. 31.2 c), EG-förordning
882/2004, 23 § livsmedelsförordningen.

Mh insp

Avdelningschef

4. Beslut i ärende om godkännande av anläggning för
animaliska livsmedel. Art. 3.1 a), EG-förordning
854/2004 samt art 60 3) EG-förordning 882/2004, 23 §
livsmedelsförordningen.

Mh insp

Avdelningschef

5. Beslut i ärende om villkorat godkännande av
livsmedelsanläggning. Art 31.2 d), EG-förordning
882/2004, 23 § livsmedelsförordningen

Mh insp

Avdelningschef

6. Beslut i ärende om villkorat godkännande av
anläggning för animaliska livsmedel. Art. 3.1 b), EGförordning 854/2004 samt art 60 3) EG-förordning
882/2004 23 § livsmedelsförordningen.

Mh insp

Avdelningschef

7. Beslut om tillfälligt upphävande av godkännande av
livsmedelsanläggning. Art 31.2 e), EG-förordning
882/2004 24 § livsmedelsförordningen.

Mh insp

Avdelningschef

8. Beslut om permanent upphävande av
godkännande av anläggning när verksamheten
upphört. Art. 31, EG-förordning 882/2004. Art 4 i EGförordning 853/2004

Mh insp

Avdelningschef
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Delegat

Ersättare

Åtgärder vid bristande efterlevnad mm. Livsmedel (p. 1-5 samt p 13-14)
och livsmedel och foder (p 6-12)
1. Meddelande av förelägganden och förbud som
behövs för att lagen, de föreskrifter och beslut som har
meddelats med stöd av lagen, de EG-bestämmelser som
kompletteras av lagen och de beslut som har meddelats
med stöd av EG-bestämmelserna skall följas. 22 §
livsmedelslagen.

Mh insp

Avdelningschef

2. Meddelande av förelägganden och förbud enligt 22 §
eller enligt de EG bestämmelser som kompletteras av
lagen, förenat med vite. 23 § livsmedelslagen.

Mh insp

Avdelningschef

3. Beslut om skyldighet att genomgå
läkarundersökning. 8 § livsmedelsförordningen.

Mh insp

Avdelningschef

4. Beslut att ta hand om en vara som:
a) har släppts ut på marknaden, eller uppenbart är
avsedd att släppas ut på marknaden i strid med 10 §
livsmedelslagen eller de EG bestämmelser som
kompletteras av lagen, eller
b) avses med ett föreläggande eller ett förbud enligt 22
§, om föreläggande eller förbudet inte följs. 24 §
livsmedelslagen.

Mh insp

Avdelningschef

5. Beslut om att på ägarens bekostnad låta förstöra
omhändertagen vara, eller varor som omfattas av ett
förbud enligt föreskrifter meddelade med stöd av 6 §
livsmedelslagen. 24 § livsmedelslagen.

Mh insp

Avdelningschef

6. Beslut om sanering eller andra åtgärder som
anses vara nödvändiga för att se till att livsmedel är
säkra eller att lagstiftningen följs. Art 54.2 a), EGförordning 882/2004.

Mh insp

Avdelningschef

7. Beslut om att begränsa eller förbjuda utsläppande av
livsmedel på marknaden och import eller export av
livsmedel. Art 54. 2 b), EG-förordning
882/2004.

Mh insp

Avdelningschef

8. Beslut om att beordra att livsmedel återkallas, dras
tillbaka från marknaden och/eller destrueras. Art 54.2
c), EG-förordning 882/2004.

Mh insp

Avdelningschef

9. Beslut om tillstånd till att livsmedelanvänds för andra
ändamål än dem som deursprungligen var avsedda för.
Art 54.2 d), EG-förordning 882/2004.

Mh insp

Avdelningschef
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Delegat

Ersättare

10. Beslut om att tillfälligt avbryta driften av eller
stänga hela eller delar av det berörda företaget under en
lämplig tidsperiod. Art 54.2 e), EG-förordning
882/2004.

Mh insp

Avdelningschef

11. Beslut om åtgärder som avses i artikel 19 i EG–
förordning 882/2004 för sändningar från
tredjeländer. Art 54.2 g), EG-förordning
882/2004.

Mh insp

Avdelningschef

12. Beslut om andra åtgärder som anses vara
motiverade. Art 54.2 h), EG-förordning
882/2004.

Mh insp

Avdelningschef

13. Beslut om rättelse på den felandes bekostnad. 26 §
livsmedelslagen.

Mh insp

Avdelningschef

14. Beslut om åtgärder som behövs för att spåra smitta
och undanröja risk för smittspridning efter underrättelse
från smittskyddsläkaren om att smitta sprids eller
misstänks spridas genom livsmedel. 25 §
livsmedelslagen.

Mh insp

Avdelningschef

Kontroll av införsel av livsmedel från tredjeländer.
1. Beslut om omhändertagande av livsmedel från
tredjeländer som inte överensstämmer med
bestämmelserna i livsmedelslagstiftningen samt beslut
om att:
a) Förordna om att livsmedlet destrueras, blir föremål
för särskild behandling i enlighet med art. 20 eller
återsänds utanför gemenskapen i enlighet med art. 21
eller vidtagande av andra lämpliga åtgärder
b) Beträffande livsmedel som redan
släppts ut på marknaden, förordna om att livsmedlet
återkallas eller dras tillbaka från marknaden innan
någon av de åtgärder som anges ovan vidtas. Art. 19.1
EG- örordning 882/2004.

Mh insp

Avdelningschef

2. Beslut om att omhänderta sändning i avvaktan på
destruktion eller vidta andra lämpliga åtgärder som är
nödvändiga för att skydda människors hälsa.
Beträffande livsmedel av icke-animaliskt ursprung som
är föremål för strängare kontroller i enlighet med art.
15.5 och som inte kontrollerats eller hanterats i enlighet
med art. 17, se till att det återkallas och omhändertas
och att det därefter antingen destrueras eller återsänds i
enlighet med art 21. Art. 19.2 EG-förordning 882/2004.

Mh insp

Avdelningschef
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Ersättare

Mh insp

Avdelningschef

1. Beslut om inklassning av livsmedelsföretag vilken
ligger till grund för årlig kontrollavgift. 5-6 §§
förordning (2006:1166) om avgifter för offentlig
kontroll av livsmedel.

Mh insp

Avdelningschef

2. Beslut om avgift för extra offentlig kontroll som
föranleds av bristande efterlevnad av regelverket. 11 §
förordning (2006:1166) om avgifter för offentlig
kontroll av livsmedel samt art. 28 EG-förordning
882/2004.

Mh insp

Avdelningschef

3. Beslut om avgift för godkännande och registrering.
13-14 §§ förordning (2006:1166) om avgifter för
offentlig kontroll av livsmedel.

Mh insp

Avdelningschef

4. Beslut om avgift för kontrollmyndighetens
bemanning vid slakterier, styckningsanläggningar och
vilthanteringsanläggningar. 18 § förordning
(2006:1166) om avgifter för offentlig kontroll av
livsmedel.

Mh insp

Avdelningschef

5. Beslut om ersättning för kontrollmyndighetens
kostnader som uppkommer till följd av åtgärder i
samband med omhändertagande av vara enligt 24 §
livsmedelslagen. 34 § livsmedelsförordningen
(2006:813).

Mh insp

Avdelningschef

6. Besluta att sätta ned eller efterskänka avgift enligt
Taxa för Krokoms kommuns offentliga kontroll av
livsmedel. 10 § förordning (2006:1166) om avgifter för
offentlig kontroll av livsmedel.

Mh insp

Avdelningschef

7. Besluta om att för varje kalenderår (avgiftsår) höja
den enligt 4 § i Taxa för Krokoms kommuns offentliga
kontroll av livsmedel faställa timavgiften i enlighet med
5 § i samma taxa.

Avdelningschef

3. Beslut om att omhänderta en sändning till dess
kontrollmyndigheten erhållit resultat av offentlig
kontroll vid misstanke om bristande efterlevnad m.m.
Art. 18 EG-förordning
882/2004.

Avgifter Livsmedel
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Delegat

Ersättare

1. Besluta om erforderliga smittskyddsåtgärder enligt 9
§.

Mh insp

Avdelningschef

2. Besluta om förstöring av gång- och sängkläder,
husgeråd, möbler och andra föremål av personlig natur,
samt avlivning av sällskapsdjur, om det är nödvändigt
för att hindra spridning av samhällsfarlig sjukdom.
(Frågor om ersättning prövas av nämnden).

Mh insp

Avdelningschef

3. I enskilda fall meddela förelägganden och förbud för
at hindra smittspridning av en samhällsfarlig sjukdom
enligt 33 §.

Mh insp

Avdelningschef

Begära upplysningar eller handlingar som behövs för
tillsynen 31 §.

Mh insp

Avdelningschef

Meddela förelägganden och förbud 32 §.

Mh insp

Avdelningschef

Omhänderta radioaktiva ämnen eller tekniska
anordningar som kan alstra strålning eller som
innehåller ett radioaktivt ämne i avvaktan på att
förelagd skyddsåtgärd vidtas eller att ett meddelat
förbud iakttas 33 §.

Mh insp

Avdelningschef

Smittskyddslagen

Strålskyddslagen
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Ersättare

Annan lag
1. Avge framställning till polismyndigheten rörande
beslut om flyttning av fordon i vissa fall.

Mh insp

2. Meddela och verkställa beslut om flyttning av fordon
med stöd av 2 §, punkt 2a och c, förordning (1982:198)
om flyttning av fordon i vissa fall.

Mh insp

Avdelningschef/
Trafikhandl

3. Avge yttrande till polismyndigheten beträffande
tillstånd för störande nattarbete.

Mh insp

Avdelningschef

4. Avge yttrande i ärenden angående tillstånd enligt
begravningslagen för spridning av aska.

Mh insp

Avdelningschef
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Ersättare

Plan- och bygglagen (1987:10) (ÄPBL)
ÄPBL 3 kap 13 §. Underhåll av byggnader, anmaning.

Bn insp

Avdelningschef

ÄPBL 3 kap 17 §. Underhåll av tomter, anmaning.

Bn insp

Avdelningschef

ÄPBL 6 kap 20 §. Anmälan till
inskrivningsmyndigheten

Stadsark

Planing

ÄPBL 8 kap 1§. Bygglov inom ramen för de
föreskrifter och riktlinjer som anges i 8 kap 11 och 12
§§.

Bn insp

a) nybyggnad inom detaljplan eller inom område med
områdesbestämmelser av en- eller tvåbostadshus som ej
hänför sig till gruppbebyggelse,

Bn insp

b) tillbyggnad eller annan ändring av en- eller
tvåbostadshus.

Bn insp

c) ny- och tillbyggnad eller annan ändring av mindre
ekonomibyggnad, gäststuga eller carport för högst två
bilar, andra uthus och därmed jämförliga byggnader,

Bn insp

d) ny- och tillbyggnad eller annan ändring av kiosk,
transformatorstation, avloppspumpstation eller därmed
jämförlig byggnad.

Bn insp

Ta i anspråk eller inreda byggnad helt eller till viss del
för väsentligen annat ändamål (punkt 3),

Bn insp

e) sådana övriga åtgärder som anges i 1 § första stycket
punkt 4 (ändring som innebär att det inreds något
ytterligare bostad eller någon ytterligare lokal för
handel, hantverk eller industri).

Bn insp

Bygglov inom ramen för de föreskrifter och riktlinjer
som anges i detaljplan eller områdesbestämmelser.

Bn insp

Ändring av meddelat lov inom ramen för tidigare
medgiven bruttoarea, användningssätt eller medgiven
mindre avvikelse från detaljplan, fastighetsplan eller
områdesbestämmelser.

Bn insp

ÄPBL 8 kap 2 §. Bygglov inom ramen för de
föreskrifter och riktlinjer som anges i 8 kap 11,12 och
12a §§.

Bn insp
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a) anordna eller väsentligt ändra upplag eller
materialgårdar (punkt 2 och 10), uppföra eller väsentligt
ändra murar eller plank (punkt 7 och 10), anordna eller
väsentligt ändra parkeringsplatser utomhus (punkt 8 och
10),

Bn insp

b) inrätta eller ändra fast cistern (punkt 4 och 10).

Bn insp

ÄPBL 8 kap 3,6, 7 §§ Bygglov för:
a) att färga om byggnader (3 § första stycket punkt 1
och 6 § första stycket punkt 1 och 2).

Stadsark

b) uppsättande eller väsentlig ändring av skyltar eller
ljusanordningar (3 § första stycket punkt 2 och 7 §).

Stadsark

ÄPBL 8 kap 13 § Bygglov för kompletteringsåtgärder.

Bn insp

ÄPBL 8 kap14 § Bygglov för tillfällig åtgärd om
åtgärden harstöd i en detaljplanebestämmelse om
tillfällig markanvändning.

Bn insp

ÄPBL 8 kap 8 och 16 §§. Rivningslov inom ramen för
de föreskrifter och riktlinjer som anges i 8 kap 8 och 16
§§, i en detaljplan eller i områdesbestämmelser eller
liknande.

Bn insp

ÄPBL 8 kap 9 och18 §§. Marklov inom ramen för de
Bn insp
föreskrifter och riktlinjer som anges i 8 kap 9 och 18 §§,
i en detaljplan eller i områdesbestämmelser eller
liknande.
ÄPBL 8 kap 11,12 och 18 §§. Rätt att vid beslut om
bygglov eller marklov medge mindre avvikelser från
detaljplan, fastighetsplan eller områdesbestämmelser.

Bn insp

ÄPBL 8 kap 20 §. Avvisning av ärende på grund av
otillräckliga handlingar.

Bn insp

ÄPBL 8 kap 34 §. Bygglov inom ramen för de villkor
som bestämts i bindande förhandsbesked.

Bn insp

ÄPBL 8 kap. Bevilja återkallan av ansökan samt besluta Bn insp
om avgift.
Besluta om återbetalning om meddelat bygglov/tillstånd
ej utnyttjas.

Bn insp

ÄPBL 9 kap 2 §. Beslut om medgivande till att
byggnadsarbeten får påbörjas tidigare än tre veckor
efter bygganmälan.

Bn insp

ÄPBL 9 kap 2a §. Besluta att bygganmälan ska
kompletteras med rivningsplan.

Bn insp

ÄPBL 9 kap 4 §. Besluta att rivningsplan ej behövs.

Bn insp
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ÄPBL 9 kap 6 §. Godkännande av ansvarig person att
utstaka byggnad, tillbyggnad eller anläggning.

Bn insp

ÄPBL 9 kap 9 §. Beslut om kontrollplan för arbetena
(dvs. om innehållet i kontrollplanen) Beslut beträffande
rökkanaler, eldstäder.

Bn insp

ÄPBL 9 kap 9 § andra stycket, (16 kap 7 §).
Anmärkning i anslutning till besiktning inom ramen för
besiktning (inom ramen för nämndens tillsyn över
byggnadsarbetet) som innefattar för byggherren
bindande föreskrift Föreläggande med påföljd (vite eller
åtgärd) beslutas av byggnadsnämnden.

Bn insp

ÄPBL 9 kap 9 §, tredje stycket. Beslut om ändring av
kontrollplan.

Bn insp

ÄPBL 9 kap 10 §. Utfärdande av slutbevis.

Bn insp

ÄPBL 9 kap 12 §. Godkänna rivningsplan.

Bn insp

ÄPBL 9 kap 14 §. Godkännande av kvalitetsansvarig
för viss arbete, enligt de riktlinjer som nämnden
beslutat.

Bn insp

ÄPBL 10 kap 3 och 16 §§. Förbud att fortsätta
byggnads-, rivnings- och markarbeten mm. enligt 3 §
och användningsförbud enligt 16 §. (dock ej
vitesföreläggande).

Bn insp

ÄPBL. 10 kap 12 och 13 §§. Ansökning om särskild
handräckning när någon har underlåtit att utföra arbetet
eller vidta en åtgärd som har förelagts honom enligt 15
§, 16 § första stycket eller 17 § (12 § punkt 4).

Bn insp

ÄPBL 10 kap 14 §. Föreläggande att inom viss tid vidta
rättelse.

Bn insp

ÄPBL 10 kap 19 §. Anmana ägare att ansöka om
efterföljande bygglov, rivningslov eller marklov om
delegaten har befogenhet att besluta i lovärendet, dock
under förutsättning att någon påföljd inte anges om inte
ansökan inkommer inom föreskriven tid.

Bn insp

BBR och BKR. Medgivande till avvikelse eller
undantag från de bindande föreskrifterna om
avvikelserna eller undantagen inte är av principiell
betydelse eller kan anses innebära någon olägenhet.

Bn insp

Taxa för BN:s verksamhet ÄPBL 11 kap 5 §.
Bestämmande i varje särskilt fall av avgift enligt 2 §
tredje och fjärde styckena taxa för Bn:s verksamhet.

Bn insp
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Ersättare

Plan- och bygglagen (2010:900) (PBL)
Delegeringen av PBL ger inte rätt:
- att avgöra ärende som är av stor vikt eller har principiell betydelse, med undantag för
befogenheten för ordföranden att besluta i brådskande ärenden.
- att ta beslut om förelägganden eller förbud som förenas med vite, det gäller inte de fall som
avses i 11 kap. 30-32 §§ och 33 § 1 PBL.
- att besluta om förelägganden som förenas med en upplysning om att den åtgärd som
föreläggandet avser kan komma att utföras genom byggnadsnämndens försorg på
bekostnad av den som föreläggandet riktas mot.
- att avgöra frågor om byggsanktionsavgift enligt 11 kap. PBL.
PBL 8 kap Krav på byggnadsverk m.m.
PBL 8 kap. 15 § Besluta om plantering och växtlighet
på tomten. Detta för att uppfylla kraven att en tomt ska
hållas i vårdat skick och skötas så att risken för
olycksfall begränsas och betydande olägenheter för
omgivningen och för trafiken inte uppkommer.

Bn insp

PBL 9 kap. Lov m.m.
PBL 9 kap. 2 § Beslut om bygglov inom ramen för de
föreskrifter som anges i 9 kap. 30-32a §§ PBL.

Bn insp

PBL 9 kap. 8 § Beslut om bygglov inom ramen för de
föreskrifter som har meddelats med stöd av 16 kap. 7 §
PBL, samt det som anges i 9:8 § första stycket 2-5 PBL.

Bn insp

PBL 9 kap. 10 § Beslut om rivningslov inom ramen för
de föreskrifter som anges i 9 kap. 34 § PBL, dock ej
rivning av byggnad som ur historisk, kulturhistorisk,
miljömässig eller konstnärlig synpunkt har större värde
eller rivning som kräver beslut enligt annan författning.

Bn insp

PBL 9 kap. 11-13 §§ Beslut om marklov inom ramen
för föreskrifterna i 9 kap 35 § PBL.

Bn insp

PBL 9 kap. 14 § Bygglov för åtgärder som inte kräver
lov.

Bn insp

PBL 9 kap. 17 § Beslut om förhandsbesked inom ramen
för de föreskrifter som anges i 9 kap. 39 § PBL.

Bn insp

PBL 9 kap. 19 § Beslut om villkorsbesked inom ramen
för föreskrifterna i 9 kap 19 § PBL.

Bn insp
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PBL 9 kap. 22 § första stycket Förelägga sökanden att
avhjälpa bristerna inom viss tid om en ansökan om
bygglov, marklov, rivningslov eller förhandsbesked är
ofullständig. Samt att upplysa sökande att ansökan kan
komma att avvisas eller att avgöras i befintligt skick.

Bn insp

Administratör

PBL 9 kap. 22 § andra stycket Avvisa en ansökan som
trots föreläggande enligt 9 kap. 22 § första stycket PBL
är så ofullständig att den inte kan prövas i sak.

Bn insp

PBL 9 kap. 24 § Beslut om att samordning med
miljönämnd enligt 9 kap. 24 § 1 stycket ej ska ske, då
särskilda skäl för det föreligger.

Bn insp

PBL 9 kap. 27 § Beslut om att förlänga handläggningstiden för ärende om lov eller förhandsbesked i
högst tio veckor utöver de ursprungliga tio veckorna

Bn insp

PBL 9 kap 33 § Beslut om tidsbegränsat bygglov inom
ramen för föreskrifterna i 9 kap. 33 § PBL.

Bn insp

PBL 10 kap. m.m. Anmälan, genomförandet av åtgärder m.m.
PBL 10 kap. 4 § Beslut om att byggnadsverk får tas i
bruk utan att slutbesked lämnats

Bn insp

PBL 10 kap. 13 § Beslut att utse ny kontrollansvarig om Bn insp
en kontrollansvarig har lämnat sitt uppdrag
PBL 10 kap. 18 § Beslut att det för rivningsåtgärder inte Bn insp
behövs någon kontrollplan
PBL 10 kap. 22 § första stycket 1 Beslut att ge
Bn insp
startbesked om det enligt 10 kap. 14 § inte behövs något
tekniskt samråd
PBL 10 kap. 22 § första stycket 2 Beslut att förelägga
byggherren att ge in de ytterligare handlingar som
behövs för prövningen av frågan om startbesked om det
enligt 10 kap. 14 § PBL inte behövs något tekniskt
samråd
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PBL 10 kap. 23-24§§ Beslut att med startbesked godkänna att en åtgärd får påbörjas och att i startbeskedet

Bn insp

- fastställa den kontrollplan som ska gälla med uppgift
om vem eller vilka som är sakkunniga eller
kontrollansvariga
- bestämma de villkor som behövs för att få påbörja
åtgärden
- bestämma villkor och ungefärlig tidpunkt för
utstakning som behövs
- bestämma de handlingar som ska lämnas inför beslut
om slutbesked samt ge de upplysningar om krav
enligt annan lagstiftning som behövs
PBL 10 kap. 27-28 §§ och 11 kap. 8, 19-20 §§
Anmärkning i anslutning till arbetsplatsbesök/tillsyn
inom ramen för nämndens tillsynsarbete som innefattar
för byggherren bindande föreskrift (föreläggande).
Föreläggande med påföljd (vite eller åtgärd) beslutas av
nämnden

Bn insp

PBL 10 kap 29 § Beslut om kompletterande villkor för
bygg- eller rivningsåtgärderna eller för kontrollen

Bn insp

PBL 10 kap. 34-37 §§ Beslut om slutbesked respektive
om interimistiskt slutbesked enligt föreskrifterna i 10
kap. 34-37 §§ PBL

Bn insp

PBL 11 kap Tillsyn och påföljder
PBL 11 kap. 7 § Avge skriftligt ingripandebesked inom
ramen för föreskrifterna 11 kap. 7 § PBL

Bn insp

PBL 11 kap. 9 § Beslut att av polismyndigheten begära
det biträde som behövs för tillträde enligt 11 kap. 8 §
PBL

Bn insp

PBL 11 kap. 17 § Beslut om lovföreläggande om en
lovpliktig åtgärd har vidtagits utan lov, om det är
sannolikt att lov kan ges för åtgärden

Bn insp

PBL 11 kap. 18 § Förelägga ägare av byggnadsverk att
inom viss tid ge synpunkter på övervägt uppdrag åt
sakkunnig att utreda behovet av underhållsåtgärder och
vem som ska betala kostnaderna för uppdraget

Bn insp

PBL 11 kap. 19-21 och 32 a §§ Beslut om att förelägga
för att vidta åtgärd, rättelse eller rivning samt förbjuda
att den olovliga åtgärden utförs på nytt

Bn insp
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Delegat
PBL 11 kap. 22, 23 §§ Beslut om föreläggande för ökad
trafiksäkerhet

Bn insp

PBL 11 kap. 24§ Beslut om föreläggande för att
anordna stängsel kring ett byggnadsverk för
industriändamål som inte längre används

Bn insp

PBL 11 kap. 30-32 §§ Beslut om förbud mot fortsatt
arbete eller åtgärd, även förbud som förenas med vite

Bn insp

PBL 11 kap. 33 § 1 Beslut om förbud mot användning
av hela eller delar av byggnadsverk om byggnadsverket
har säkerhetsbrister, även förbud som förenas med vite

Bn insp

PBL 11 kap. 33 § 2 Beslut om förbud mot användning
av hela eller delar av byggnadsverk, om det inte finns
förutsättningar för att ge slutbesked

Bn insp

PBL 11 kap. 34 § Besluta att utse annan funktionskontrollant inom ramen för föreskrifterna i 11 kap. 34 §
PBL

Bn insp

PBL 11 kap. 35 § Beslut att entlediga kontrollansvarig
inom ramen för föreskrifterna i 10 kap. 11 och 11 kap.
35 §§ PBL och att, efter förslag av byggherren, besluta
om en ny kontrollansvarig

Bn insp

PBL 11 kap. 38 § Beslut att ett föreläggande enligt 11
kap. 19-24§§ ska gälla omedelbart eller att det enligt 11
kap 30-33 §§ inte ska gälla omedelbart

Bn insp

PBL 11 kap. 39 § Beslut att ansöka om handräckning
hos kronofogdemyndigheten för tillträde enligt 11 kap.
8 § eller när någon har underlåtit att utföra arbete eller
vidta en åtgärd som har förelagts honom eller henne
enligt 11 kap. 19-24 §§ PBL

Bn insp

PBL 12 kap. Byggnadsnämnden
PBL 12 kap. 8-11 §§ och kommunens plan- och
bygglovtaxa. Besluta om avgifter i enskilda
ärenden/fall/ärendetyper med tillämpning av
kommunens plan- och bygglovtaxa

Bn insp

Plan- och byggförordningen m.m.
PBF 3 kap. 21 § Bestämma – i kontrollplan eller genom
särskilt beslut – att krav på omfattande ändringar av
andra delar än den direkt berörda av en byggnad inte
behöver utföras förrän vid en viss senare tidpunkt
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Ersättare

PBF 6 kap. 10 § Förelägga sökanden att avhjälpa
bristerna inom viss tid om en ansökan om bygglov,
marklov, rivningslov eller förhandsbesked är ofullständig. Samt att upplysa sökande att ansökan kan
komma att avvisas eller att avgöras i befintligt skick.

Bn insp

Administratör

PBF 8 kap. 6 § Förelägga den som äger eller ansvarar
för en motordriven anordning installerad i ett
byggnadsverk att se till att anordningen kontrolleras
(om det behövs för att säkerställa att den uppfyller de
krav som gäller för anordningen enligt 8 kap. 4 § PBL)

Bn insp

Boverkets föreskrifter och allmänna råd (BFS 2011:12, med ändringar
omtryckt i BFS 2012:11 H 14) om hissar och vissa andra motordrivna
anordningar
Beslut om längre besiktningsintervall enligt 3 kap. 16 §

Bn insp

Beslut om anstånd med besiktning i fall där det finns
särskilda skäl enligt 3 kap. 17 §
PBF 5 kap. 8-16 §§ med tillhörande föreskrifter samt 11 Bn insp
kap. 33 § 1 PBL. Besluta om användningsförbud för
hissar och andra motordrivna anordningar
PBF 5 kap. 1-7 §§ med tillhörande föreskrifter (samt 11
kap. 19-20 §§ PBL). Besluta om föreläggande (utan
vite) mot ägare till byggnader som inte fullgör sina
skyldigheter ifråga om funktionskontroll av
ventilationssysten

Bn insp

Boverkets föreskrifter och allmänna råd om funktionskontroll av
ventilationssystem och certifieringar av sakkunniga
funktionskontrollanter, BFS 2011:16 OVK 1 , ändrad 2012:6, OVK 2, 4 §
Beslut om senareläggning av besiktningstidpunkt inom
ramen för föreskrifterna i 4 § (om det finns särskilda
skäl)

Bn insp

Boverkets byggregler, BFS 2011:6
BBR 1:21 Beslut att medge mindre avvikelse från
föreskrifterna om det finns särskilda skäl och
byggnadsprojektet ändå kan bli tekniskt tillfredsställande och det inte finns någon avsevärd
olägenhet från annan synpunkt
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Ersättare

Boverkets föreskrifter 2011:10, med omtryck, om tillämpning av
europeiska konstruktionsstandarder (eurokoder)
3 § Beslut att medge mindre avvikelse från
föreskrifterna om det finns särskilda skäl och
byggnadsprojektet ändå kan antas bli tekniskt
tillfredsställande och det inte finns någon avsevärd
olägenhet från annan synpunkt
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Bn insp

DELEGATIONSORDNING

Delegat

Lag (2014:320) om färdigställandeskydd.
LFS 3 § första stycket andra meningen. Prövning av
Bn insp
behov och beslut i frågan om färdigställandeskydd
behövs eller inte vid nybyggnad av småhus som inte ska
användas för permanent bruk
LFS 3 § första stycket första meningen. Prövning av
behov och beslut i frågan om färdigställandeskydd
behövs eller inte vid tillbyggnad m.m.

31

Bn insp

Ersättare

DELEGATIONSORDNING

Delegat

Lag (SFS 1993:320) om byggfelsförsäkring
1 b § första stycket, första meningen. Besluta att
byggfelsförsäkring behövs.

Bn insp

1 b § första stycket andra meningen. Besluta om att
byggfelsförsäkring inte behövs.

Bn insp

14 § första stycket första meningen. Besluta om att
färdigställandeskydd behövs.

Bn insp

14 § första stycket andra meningen. Beslut om att
färdigställandeskydd inte behövs

Bn insp
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Lag (1998:814) med särskilda bestämmelser om
gaturenhållning och skyltning (LGS) samt förordningen
(1998:929) om gaturenhållning och skyltning (FGS)
LGS 5 §. Tillstånd att sätta upp skyltar varigenom
allmänheten avvisas från ett visst område som är av
betydelse för friluftslivet

Bn insp

LGS 12 § Beslut om förelägganden och förbud i
ärenden om tillsyn enligt lagen som ankommer på
nämnden, dock utan vite

Bn insp

FGS 4 § första stycket, LGS 6, 7 §. Besluta att avge
yttrande till länsstyrelsen
FGS 4 § första stycket, 9 § LGS Besluta att avge
yttrande till länsstyrelsen
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Trafikhandl

Avdelningschef

Berörd delegat

Avdelningschef

4 kap. 12-15, 17 §§. Besluta om dispens för bred lång
och tung transport samt uppställning.

Trafikhandl

Avdelningschef

10 kap. 1 § p. 10. Meddela föreskrift om körriktning.

Trafikhandl

Avdelningschef

10 kap. 1 § p. 16. Meddela förbud mot att stanna eller
Trafikhandl
parkera fordon eller tillåtelse att stanna eller parkera
fordon med avvikelse från bestämmelserna i 3 kap. 48,
49 a § första stycket, 52 §, 53 § 2-5, 9 och 10, 54 §, 55 §
3-5 eller 8 kap. 1 §.

Avdelningschef

10 kap. 1 § p. 16. Meddela föreskrift om stannande eller
parkering med avvikelse från bestämmelserna i 3 kap.
48, 49 a § första stycket, 52 §, 53 § 2-5, 9 och 10, 54 §,
55 § 3-5 eller 8 kap. 1 §.

Trafikhandl

Avdelningschef

10 kap 1 § p. 22. Meddela föreskrift om andra särskilda
åtgärder för reglering av trafiken.

Trafikhandl

Avdelningschef

10 kap. 3 § Besluta om tidsbegränsade lokala
trafikföreskrifter.

Trafikhandl

Avdelningschef

10 kap. 3 §. Besluta i ändringar och uppdateringar och
Lokala trafikföreskrifter vid nya lagkrav.

Trafikhandl

Avdelningschef

13 kap. 3 §. Bevilja dispens från lokala
trafikföreskrifter.

Trafikhandl

Avdelningschef

13 kap 3 §. För visst ändamål medge undantag från
bestämmelserna.

Trafikhandl

Avdelningschef

13 kap. 8 §. Besluta om parkeringstillstånd för
rörelsehindrade.

Administratör
Trafikhandl

Avdelningschef

Meddela dispens från Lokal trafikföreskrift som enligt
terrängtrafikkungörelse meddelats av kommunen eller
polisen.

Trafikhandl

Avdelningschef

Väglag (SFS 1971:948)
39 §. Tillstyrkan av vägdispenser.

Allmänna lokala ordningsföreskrifter 23 FS
1996:10
2 §. Tillstyrkan av tillstånd till polisen.

Trafikförordning (SFS 1998:1276)
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Delegat

Ersättare

Besluta och avge yttranden i ärenden där nämnden fattat Trafikhandl
principbeslut tidigare och delegatens yttrande- och
beslutanderätt endast innefattar tillämpning av den
antagna principen.

Avdelningschef

Avge yttranden till länsstyrelsen.

Trafikhandl

Avdelningschef

Avge yttranden avseende biltävlingar.

Trafikhandl

Avdelningschef

Tillfälliga trafikregleringar i samband med t ex
skidtävlingar o dylikt.

Trafikhandl

Avdelningschef

Skyltning i terräng.

Trafikhandl

Avdelningschef

Tillfälliga tillstånd för skotertrafik.

Trafikhandl

Avdelningschef

Vägmärkesförordning (SFS 2007:90)
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